Cennik usług fryzjerskich:
Oferta dla pań
Strzyżenie

od 25 zł

Modelowanie

od 25 zł

Komplet (mycie, strzyżenie, modelowanie)

od 35 zł

Upięcie włosów - kok

od 50 zł

Komplet koloryzacji produktami firmy Ce-Ce (+ strzyżenie + modelowanie)

od 75 zł

Komplet koloryzacji produktami firmy L’OREAL - MATRIX
(+ strzyżenie + modelowanie)

od 120 zł

Flesz

od 20 zł

Komplet trwałej ondulacji - WELLA (+ strzyżenie + modelowanie)

od 80 zł

Podjaśnienie włosów - dekoloryzacja

od 50 zł

Maska regeneracyjna

od 20 zł

Power mask - 5 fazowy system odbudowy włosa

od 35 zł

Zabieg leczniczy przeciw wypadaniu włosów

od 20 zł

Przedłużanie włosów, zagęszczanie włosami naturalnymi firmy BALMAIN
- 1 pasemko
Doczepianie pojedynczych pasmek włosów z monofibry
(włosy sztuczne) - 1 pasemko

20 zł
10 zł

Oferta dla panów
Strzyżenie

od 18 zł

Strzyżenie maszynką

od 15 zł

Komplet (mycie, masaż + strzyżenie + ampułka regenerująca
- przeciw wypadaniu włosów

od 50 zł

Komplet koloryzacji (+ strzyżenie + układanie)

od 60 zł

Strzyżenie artystyczne (wycinanie wzorków)

od 40 zł

Oferta dla dzieci
Strzyżenie

od 15 zł

Cennik usług kosmetycznych:
Zabiegi na twarz:
Liftingujace
Nawilżający - dotleniający - odżywczy - regenerujący - normalizujący

90 zł
50-70 zł

Hydromasaż + maska algowa

40 zł

Czyszczenie mechaniczne

70 zł

Piling kawitacyjny + maska czyszcząca = oczyszczanie biologiczne

40+20 zł

Złuszczający kwasem glikolowym + regeneracja

90 zł

Piling kwasowy 35% HIT CENOWY

20 zł

Zabieg na oczy

30-40 zł

Sonoforeza + ampułka

25 zł

Henna

15 zł

Regulacja brwi
Depilacja wąsika

5-8 zł
10 zł

Bródka

10-15 zł

Bikini

25-35 zł

Pachy
Nogi

25 zł
60-80 zł

Łydki, ręce

40 zł

Masaż twarzy

20 zł

Masaż całego ciała

80 zł

Parafina na dłonie + peeling + maseczka

10+15 zł

Parafina na stopy + peeling + maseczka

12+15 zł

Cennik usług stylizacji paznokci:
Tipsy żelowe zwykłe (zdobienie GRATIS!)

90 zł

Tipsy szklane

110 zł

Tipsy frencze firmy ALLESANDRO

110 zł

Regeneracja tipsów żelowych - zwykłych

70 zł

Regeneracja tipsów szklanych

80 zł

Półregeneracja tipsów

40 zł

Manicure

20 zł

Pedicure

40 zł

Pedicure + zakładanie klamr na wrastające paznokcie

60 zł

Malowanie + zdobienie

15 zł

Zabieg regenrujący na dłonie i paznokcie (satynowe rączki)

10 zł

Promocje:
Fryzjerstwo
Po każdym zabiegu koloryzacji lub trwałej ondulacji GABINET KOSMETYCZNY
zaprasza na parafinę na dłonie – GRATIS! + MALOWANIE PAZNOKCI – GRATIS!
Oraz ZAKŁAD KOSMETYCZNY oferuje parafinę na dłonie – GRATIS!
Stylizacja paznokci
Przy zakładaniu tipsów SALON FRYZJERSKI zaprasza na maseczkę odbudowywującą
strukturę włosa – GRATIS! + MALOWANIE PAZNOKCI – GRATIS!
Kosmetyka
Przy każdym zabiegu kosmetycznym powyżej 50 zł SALON FRYZJERSKI
zaprasza na maseczkę odbudowywującą strukturę włosa – GRATIS! + MALOWANIE
PAZNOKCI – GRATIS!
Pakiet promocyjny
Dla naszych klientów korzystających tego samego dnia z FRYZJERSTWA,
KOSMETYKI ORAZ STYLIZACJI PAZNOKCI, przygotowaliśmy pakiet promocyjny
w wysokości 10% na każdą z wykonanych usług
Zapewniamy także zniżki :
- stałym klientom
- studentom
- emerytom
- rencistom
w wysokosci 10%

